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EMENTA:  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MORTE DE
ALUNA,  FILHA  DOS  PROMOVENTES.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
CONDENAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DEMANDADO  AO  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  DE  PENSÃO.  APELAÇÃO  DO
ENTE MUNICIPAL.  SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº
490, DO STJ. RECEBIMENTO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.  INTELIGÊNCIA DO ART.
37,  §6º,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  MANOBRA  NEGLIGENTE
REALIZADA  PELO  CONDUTOR  DO  TRANSPORTE  ESCOLAR.  NEXO
CAUSAL CARACTERIZADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA EVIDENCIADOS.
DANOS  MATERIAIS  CONSUBSTANCIADOS  EM  PENSIONAMENTO.
CONDENAÇÃO  FIXADA  NOS  TERMOS  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  APELAÇÃO  DOS
AUTORES.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL
ARGUIDA  PELO  RÉU. PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  DOS  DANOS  MORAIS  ARBITRADO  PELO  JUÍZO.
POSSIBILIDADE.  INTERESSE  RECURSAL  EXISTENTE.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  INDENIZAÇÃO  FIXADA  EM  QUANTIA  INFERIOR  À
GRAVIDADE DOS FATOS E AOS PARÂMETROS EMPREGADOS NESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA  EM  CASOS  SIMILARES.  NECESSIDADE  DE
MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

1. “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido  for  inferior  a  sessenta  salários  mínimo,  não  se  aplica  a  sentenças
ilíquidas.” (Súmula 490, STJ). 

2. “A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de
direito  público  e  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  prestadoras  de  serviço
público  respondem  objetivamente  pelos  danos  que  causarem  a  terceiros,  com
fundamento no art.  37,  §  6º,  da Constituição Federal,  tanto por atos comissivos
quanto  por  atos  omissivos,  em  situações  como  a  ora  em  exame,  desde  que
demonstrado  o  nexo  causal  entre  o  dano  e  a  omissão.”  (ARE  951552  AgR,
Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda  Turma,  julgado  em  02/08/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 25-08-2016 PUBLIC 26-08-2016)

3. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do motorista de
transporte escolar contratado por Município e o acidente de trânsito que ocasionou a
morte de um dos alunos transportados, restam caracterizados os danos morais in re
ipsa aos pais da vítima.



4. “Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais,
pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois
terços) do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25
anos  de  idade  e,  a  partir  daí,  reduzido  para  1/3  até  a  data  correspondente  à
expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou
até  o  falecimento  dos  beneficiários,  o  que  ocorrer  primeiro.”  (AgRg  no  REsp
1287015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

5.  “A jurisprudência desta Corte entende haver interesse recursal da parte que, em
ação de reparação por danos morais, apela em relação ao valor fixado em sentença,
a despeito de tê-lo deixado à livre determinação do juízo na inicial.” (AgRg no Ag
694.271/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO FILHO,  TERCEIRA TURMA, julgado em
24/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 282)

6. O binômio  reparação/prevenção  deve  ser  o  norte  do  Juiz  na  tarefa  árdua  de
arbitrar o valor da indenização por danos morais, o qual deve ser fixado em quantia
razoável, moderada e justa, que não redunde em enriquecimento sem causa.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0001313-80.2012.815.0131, em que figuram como Apelantes  Ernani Valentim
Diniz, Josefa Gomes Batista Diniz e o Município de Cajazeiras e como Apelados os
Recorrentes.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação
interposta  pelos  Autores,  dando-lhe  provimento,  conhecer  a  Apelação
manejada  pelo  Município  promovido  e,  de  ofício,  a  Remessa  Necessária,
negando-lhes provimento.

VOTO.

Ernani  Valentim  Diniz  e  Josefa  Gomes  Batista  Diniz  interpuseram
Apelação contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da  Comarca  de
Cajazeiras,  f.  113/118,  nos  autos  da  Ação  Indenizatória  por  eles  ajuizada  em
desfavor  do  Município  de  Cajazeiras,  que  julgou  parcialmente  procedente  o
pedido, condenando o Ente Público a pagar, em favor deles, pensionamento mensal
na fração de dois terços do salário-mínimo vigente, a contar da data em que a sua
falecida filha completaria catorze anos de idade até o momento em que completaria
vinte e cinco anos, reduzindo para um terço até a data em que completaria sessenta e
cinco anos, atualizado nos termos da súmula 490, do STF, condenando-o, ainda, ao
pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos
morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação, e de
juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e, ao final, ao adimplemento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação.

Em suas Razões, f. 121/140, alegaram que a morte de sua filha, causada pelo
condutor da KOMBI que realizava o transporte escolar dos alunos da zona rural da
rede  municipal  de  ensino,  enseja  indenização  por  danos  morais  em  valor  bem
superior  àquele  fixado  pelo  Juízo,  requerendo,  em razão  disso,  a  majoração  do
referido quantum.

O  Município  promovido  apresentou  Contrarrazões,  f.  191/199,  arguindo



preliminarmente a ausência de interesse recursal do Autor em requerer a majoração
da indenização por danos morais  cujo valor  sequer foi  especificado na Exordial,
pugnando, no mérito, pela manutenção do Decisum ao argumento de que os danos
alegados sequer restaram caracterizados.

O Ente Público também apelou, f. 141/152, aduzindo que a KOMBI escolar
foi atingida por um caminhão de placa MDZ 9830, arremessando-a para fora da
BR230, sendo o condutor deste veículo o verdadeiro causador do acidente.

Argumentou ainda que a própria vítima também contribuiu para a ocorrência
da  fatalidade,  porquanto  não usava  o  cinto  de  segurança,  pleiteando,  por  fim,  a
reforma da Sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos.

Os Promoventes apresentaram Contrarrazões, f. 154/177, argumentando que
a Sentença proferida na Ação Penal ajuizada em desfavor do motorista da KOMBI
escolar, de nº 013.2009.001563-0, reconheceu a sua conduta negligente.

A Procuradoria de Justiça, f. 182/184, deixou de oferecer parecer meritório
por entender que estão ausentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório. 

Conheço da Remessa Necessária, de ofício, diante da aplicação da súmula
490, do STJ1, assim como das Apelações, porquanto presentes os seus requisitos de
admissibilidade.

Durante  o  Diploma  vigente  quando  da  prolação  da  Sentença  e  da
interposição dos Recursos, o Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal
de Justiça perfilhava do entendimento no sentido de que, em ação de indenização por
danos morais cujo montante indenizatório é fixado, a pedido, pelo Magistrado, existe
interesse da parte autora em pleitear o aumento do quantum indenizatório em sede de
Recurso2,  pelo que rejeito a preliminar arguida pelo Réu de falta de interesse
recursal do Promovente.

O  Supremo  Tribunal  Federal  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  a
responsabilidade  objetiva  do  Estado,  prevista  no  art.  37,  §6º,  da  Constituição
Federal3,  abrange  tanto  atos  comissivos  como  omissivos,  exigindo  apenas  a

1 Súmula 490 do STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimo, não se aplica a sentenças ilíquidas.

2 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANO  MORAL.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  282  E  356/STF.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  INTERESSE  RECURSAL.  ACÓRDÃO  EM  CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. I - O prequestionamento, entendido como
a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada,  constitui
requisito inafastável ao conhecimento do recurso especial. Não observado, incidem os enunciados
282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. II - A jurisprudência desta Corte entende haver
interesse recursal da parte que, em ação de reparação por danos morais, apela em relação ao valor
fixado em sentença, a despeito de tê-lo deixado à livre determinação do juízo na inicial. III - Não há
como se conhecer do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). Agravo de regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag
694.271/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO FILHO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 24/04/2007,  DJ
14/05/2007, p. 282)

3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[…].



demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta dos seus agentes4.

Resta incontroverso nos autos que, no dia 22 de abril de 2009, a filha dos
Autores,  Érica  Emanuela  Gomes  Diniz,  estava  no  interior  da  KOMBI  que
transportava os alunos residentes da zona rural  do Município promovido para as
escolas da rede municipal  de ensino,  conduzida pelo servidor contratado Alcides
Moraes de Souza.

Segundo os depoimentos e declarações de f. 31/38, prestados por parentes e
pelos  próprios  menores  que  também  estavam  no  transporte  escolar,  o
retromencionado  veículo  se  localizava  na  BR230  quando  o  seu  condutor  tentou
realizar, de forma negligente, uma conversão para o lado esquerdo da rodovia com o
objetivo  de  acessar  a  zona  urbana  da  municipalidade,  sendo  atingido  por  um
caminhão de placa  MDZ 9830, conduzido por Francisco das Chagas Alves Barros
Filho, o que resultou na morte da filha dos Promoventes.

Esse fato foi corroborado pelo Juízo Criminal da Comarca de Cajazeiras, que
proferiu Sentença na Ação Penal de nº 013.2009.001563-0, f. 93/97, condenando o
agente público pelo crime de homicídio culposo.

O próprio condutor do automóvel, aliás, afirmou no seu interrogatório, f. 39,
que todos os passageiros do banco dianteiro da KOMBI estavam utilizando cinto de
segurança no momento da fatalidade, acrescentando que não havia o mencionado
item obrigatório de segurança nos assentos traseiros do automóvel, fato que agrava,
ainda mais, a responsabilidade do ente municipal no caso vertente, porquanto, além
de  haver  permitido  a  utilização  de  transporte  escolar  sem  todos  os  cintos  de
segurança, tenta atribuir à vítima a culpa por não estar devidamente protegida no
instante do acidente.

Considerando, portanto, a comprovação do nexo causal entre a conduta do
prestador de serviços contratado pelo Réu e o sinistro, é impositiva a manutenção do
capítulo  da  Sentença  que  reconheceu  os  danos  morais pela  morte  da  filha  dos
Autores5.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

4 Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ESTADO.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA.
SÚMULA 279 DO STF.  1.  A responsabilidade objetiva se aplica às  pessoas jurídicas  de direito
público  pelos  atos  comissivos  e  omissivos,  a  teor  do  art.  37,  §  6º,  do  Texto  Constitucional.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do
contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a
quo,  seria  necessário  o  seu  reexame,  o  que  encontra  óbice  na  Súmula  279  do  STF.  3.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (ARE 956285 AgR,  Relator(a):   Min.  EDSON FACHIN,
Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016
PUBLIC 25-08-2016)

5 APELAÇÕES  CÍVEIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  EM  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
TRANSPORTE  ESCOLAR  DISPONIBILIZADO  PELO  MUNICÍPIO.  QUEDA  DO  VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS  E  ESTÉTICOS.  QUANTUM  MAJORADOS.
PENSIONAMENTO  DEVIDO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA:  a  hipótese  é  de
responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo a qual, com base
na  teoria  do risco  administrativo,  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  respondem pelos  danos
causados por seus agentes a terceiros. O contexto probatório demonstra a existência do dano e o nexo
causal entre aquele e a conduta do agente público, que resultou na queda, seguida de atropelamento,
da qual a menina foi vítima, enquanto usuária do serviço de transporte escolar. […]. (Apelação e
Reexame Necessário Nº 70046450326, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,



Materializada  a  lesão  extrapatrimonial,  passa-se  a  analisar  se  o  valor  da
indenização  arbitrada  pelo  Juízo  atendeu  aos  limites  traçados  pelo  ordenamento
jurídico.

É cediço que o  quantum indenizatório  dos  danos morais  deve  ser  fixado
considerando as peculiaridades da causa, o bem jurídico lesado, a situação pessoal
do Autor, o potencial econômico do lesante e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de não resultar enriquecimento sem causa.

Os Autores são litisconsortes ativos facultativos, fazendo jus ao recebimento
de indenizações independentes, razão pela qual a manutenção do valor arbitrado na
Sentença,  de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se insuficiente, uma vez
que totalizaria  apenas  R$ 25.000,00 (vinte  e  cinco mil  reais)  para cada um pela
dolorosa morte da filha, sendo a sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais),
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada, mais adequada para reparar o dano.

No que se refere aos  danos materiais  consubstanciados  no pagamento de
pensão aos Promoventes, a prova colacionada aos autos atesta que se trata de família
de  baixa  renda,  sendo  cabível  o  seu  pagamento  nos  termos  empregados  pela
jurisprudência do STJ e corroborados na Sentença, de dois terços do salário-mínimo
da data em que a vítima completaria catorze anos de idade até o momento em que
completaria  vinte  e  cinco  anos  e,  a  partir  daí,  um terço  até  a  data  em que  ela
completaria sessenta e cinco anos6.

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 25/02/2016).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE MENOR ESTUDANTE.
PREPOSTO DO ENTE PÚBLICO QUE, NA CONDUÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, REALIZA
MANOBRA  DE  CONVERSÃO  À  ESQUERDA,  CHOCANDO  O  VEÍCULO  CONTRA
CAMINHÃO  QUE  SE  DESLOCAVA  EM  SENTIDO  CONTRÁRIO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  DO  MUNICÍPIO  (ART.  37  ,  §  6º  ,  DA  CF/88  ).  NEXO  DE  CAUSALIDADE
DEMONSTRADO.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART.
20  ,  §  4º  C/C  §  3º  DO  CPC  ).  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  RECURSO  DOS  AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA DESPROVIDA. "No desempenho de seu dever legal de
oferecer transporte escolar gratuito às crianças do ensino fundamental, o Município tem a obrigação
de velar pela segurança dos usuários do serviço" (Ap. Cív. n. , rel. Des. Newton Janke). (AC 638030
SC - Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito  Público – Julgamento 29 de Junho de 2009 –
Relator Cesar Abreu)

6 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
ACIDENTE COM RESULTADO MORTE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. ALTERAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido
o pensionamento aos  pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3
(dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração,  desde  os  14 até os 25 anos de idade
e, a partir daí, reduzido  para  1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida  da  vítima,
segundo  tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento  dos  beneficiários,  o  que  ocorrer
primeiro. No caso, tendo o recorrente formulado pedido para que o valor seja pago até a data  em  que
o  filho  completaria  65  (sessenta e cinco) anos, o recurso  deve  ser  provido  nesta  extensão, sob
pena de julgamento ultra petita. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no REsp 1287015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR DE
14  ANOS.  FALECIMENTO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o., 165, 458, II, 535, I E II DO CPC. INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA
DE  OMISSÃO  OU  CONTRADIÇÃO.  ACÓRDÃO  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA  DE  CULPA  CONCORRENTE  AFIRMADA  PELAS  INSTÂNCIAS



Posto isso,  conhecidas as Apelações e, de ofício, a Remessa Necessária,
rejeitada  a  preliminar  de  falta  de  interesse  recursal  arguida  pelo  Réu,  no
mérito,  dou  provimento  aos  Apelos  dos  Autores  para  majorar  o  valor  da
condenação do Promovido ao pagamento de indenização por danos morais para
R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
cada  Promovente,  atualizados  a  partir  desta  Sessão  de  Julgamento  e  nego
provimento ao Apelo do Município de Cajazeiras e a Remessa Necessária.

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de julho de 2017, con-
forme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o Dr.
Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Mar-
tinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à sessão a
Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO DEVIDA
AOS PAIS. TERMO FINAL DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ.  VERBA  INDENIZATÓRIA  FIXADA  COM  RAZOABILIDADE  (R$  150.000,00).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  […] 4.  É pacífico  nesta  Corte  Superior  de  Justiça  o
entendimento de que, em sede de Recurso Especial, a revisão do quantum indenizatório apenas é
possível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos
autos, o valor arbitrado (R$ 150.000,00) não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação
da Súmula 7/STJ. 5. Escorreita a fixação, pelo Tribunal de origem, da indenização desde a data em
que a vítima iria completar 14 anos, à razão de 2/3 do salário-mínimo, até a data em que completaria
25  anos  de  idade  e  a  partir  daí,  à  base  de  1/3  do  salário-mínimo,  até  a  data  em que  a  vítima
completaria  65  anos  de  idade.  Precedentes  desta  Corte.  6.  Agravo  Regimental  de  LITUCERA
LIMPEZA  E  ENGENHARIA  LTDA  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  139.280/TO,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  03/04/2014,  DJe
22/04/2014)


